STATUT
ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Sportów Wrotkarskich „MALTA” w
Poznaniu.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar województw: Wielkopolskiego, Lubuskiego,
Śląskiego, Dolnośląskiego, Opolskiego, Łódzkiego, Kujawsko-Pomorskiego, Pomorskiego,
Zachodniopomorskiego, a siedziba jest miasto Poznań.
§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji i związków
§5
Stowarzyszenie działa zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
§6
Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem
obowiązujących w tym zakresie przepisów.
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ROZDZIAŁ II
Cel i środki działania
§7
Stowarzyszenie w ramach swojej statutowej działalności współpracuje z Polskim
Zwiazkiem Sportów Wrotkarskich, organizacjami młodzieżowymi, organizacjami kultury
fizycznej, sportu i turystyki oraz organizacjami o podobnym charakterze za granicą.
§8
Stowarzyszenie opiera swą działalność na zasadach społecznej pracy członków i może
pracowników do realizacji celów statutowych.
§9
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Rozwój sportów wrotkarskich.
2. Rozwijanie wszelkich form rywalizacji sportowej i działalności wychowawczej wśród
członków.
§10
Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie:
1. Zrzesza dzieci, młodzież i osoby dorosłe działające w zakresie sportów wrotkarskich.
2. Prowadzi kontakty sportowe z odpowiednimi organizacjami w kraju i za granicą.
3. Organizuje szkolenia zawodników.
4. Organizuje doszkalanie trenerów i instruktorów we współdziałaniu z odpowiednimi
organizacjami.
5. Organizuje zawody sportowe własne i zlecone.
6. Prowadzi klasyfikację sportową, rejestracje wyników, ewidencję zawodników, trenerów i
sędziów.
7. Uczestniczy w imprezach i zawodach sportowych w kraju i za granicą, organizuje obozy
sportowo - szkoleniowe.
8. Nabywa, buduje i dzierżawi majątek ruchomy i nieruchomy, zawiera umowy, zaciąga
zobowiązania i podejmuje inne czynności zmierzające do urzeczywistnienia swoich
działań.
9. Prowadzi działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych
przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
10. Ma prawo prowadzić działalność wydawniczą o charakterze sportowym i
popularyzatorskim, między innymi poprzez powoływanie własnego czasopisma lub
biuletynu.
11. Gromadzi zbiory medialne (czasopisma; książki, taśmy video, itp.) na tematy sportowe.
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ROZDZIAŁ III
Członkowie i ich prawa i obowiązki
§11
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
§12
W poczet członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie
pisemnej deklaracji.
§13
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. uczestników
2. zwyczajnych,
3. wspierających
4. honorowych.
§14
Członkami uczestnikami mogą być osoby niepełnoletnie do 16 roku prawnych opiekunów.
§15
Członkowie uczestnicy mają prawo:
1. korzystać z urządzeń i sprzętu określonego przez Zarząd Stowarzyszenia,
2. brać udział w treningach, szkoleniach, zawodach, zgrupowaniach organizowanych
przez Stowarzyszenie i organizacje współdziałające. Kryteria kwalifikacyjne uczestników
określa Zarząd Stowarzyszenia.
3. uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym,
4. zgłaszać wnioski i postulaty do władz Stowarzyszenia,
5. korzystać z innych uprawnień wynikających z uchwał władz Stowarzyszenia.
§16
Członkami zwyczajnymi są osoby pełnoletnie.
§17
Członkowie zwyczajni maja prawo:
1. wybierać i być wybierani do władz Stowarzyszenia,
2. korzystać ze wszystkich uprawnień członkowskich Stowarzyszenia, a także ze
statutowej działalności Stowarzyszenia,
3. zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia, a także oceniać ich
działalność
§18
Członkami wspierającymi są jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawna oraz
osoby fizyczne współdziałające i popierające statutową działalność Stowarzyszenia.
§19
Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych i z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego.
§20
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Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1. przestrzeganie statutu i regulaminów Stowarzyszenia,
2. dbanie o dobro i rozwój Stowarzyszenia,
3. ochrona i troska o własność Stowarzyszenia,
4. regularne opłacanie składek członkowskich,
5. dbałość o przestrzeganie zasad postępowania określonych kartą praw i obowiązków
sportowca.
§21
Do obowiązków wspierających należy:
1. udzielenie pomocy w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,
2. regularne wpłacanie składek członkowskich oraz w miarę możliwości udzielanie pomocy
finansowej i organizacyjnej,
3. przestrzeganie postanowień statutu Stowarzyszenia.
§22
Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, którą taką godność nadało Walne
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek zarządu Stowarzyszenia.
§23
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia,
2. wykreślenie z rejestru, jeżeli członek przestał odpowiadać wymogom paragrafów 20 i 21
3. wykluczenie w wypadku działania na szkodę Stowarzyszenia,
4. śmierci członka.
§24
Członek Stowarzyszenia ma prawo do odwołania się od decyzji Zarządu Stowarzyszenia
do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia oraz do Polskiego Związku Sportów
Wrotkarskich i może być obecny na obradach tego odwołania.
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ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§25
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sad Koleżeński
2. Do władz Stowarzyszenia mogą być wybierani tylko członkowie zwyczajni.
3. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym
albo tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
§27
1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia ale tylko
członkowie zwyczajni mają prawo wybierać i być wybranymi do władz Stowarzyszenia.
2. Pozostali członkowie Stowarzyszenia biorący udział w Zgromadzeniu maja prawo tylko
głosu doradczego.
3. W Zgromadzeniu mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Zarząd
Stowarzyszenia.
§28
Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zgromadzenie Członków:
1. sprawozdawcze - jeden raz w roku,
2. sprawozdawczo - wyborcze - co cztery lata,
3. nadzwyczajne
a) na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia
b) Komisji Rewizyjnej
c) na żądanie 50% członków zwyczajnych.
§29
O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd Stowarzyszenia
zawiadamia się każdego członka listem poleconym na dwa tygodnie przed terminem
zgromadzenia.
§30
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia należy:
1. wybór i odwołanie Prezesa Stowarzyszenia,
2. wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
3. zatwierdzenie sprawozdań oraz udzielenie absolutorium ustępującym władzom
Stowarzyszenia,
4. uchwalenie kierunku działalności sportowej, szkoleniowej i społeczno - gospodarczej
Stowarzyszenia,
5. podejmowanie uchwał w zakresie nabywania i zbywania majątku,
6. uchwalenie statutu Stowarzyszenia oraz wprowadzenie zmian w statucie,
7. uchwalenie regulaminu Stowarzyszenia,
8. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Stowarzyszenia.
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§31
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych oraz bez względu
na ilość członków zwyczajnych, jeżeli Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w sprawach objętych porządkiem obrad
zatwierdzonym przez Członków Walnego Zgromadzenia.
§32
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia są wiążące dla wszystkich
członków Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia
§33
1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje pracami Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5-7 członków wybranych przez Walne
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
3. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza
i Członków Zarządu.
4. Prezes Stowarzyszenia kieruje całością prac Zarządu Stowarzyszenia.
5. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz na kwartał.
6. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia są prawomocne przy obecności, co najmniej połowy
jego członków, uchwały zapadają zwykła większością głosów. W razie równej ilości głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.
§34
1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz działa w jego imieniu w ramach
określonych statutem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenie Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo uzupełniania składu Zarządu poprzez osoby będące
członkami zwyczajnymi w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji. Liczba
dokooptowanych członków nie może przekroczyć połowy członków pochodzących z
wyboru na Walnym Zgromadzeniu.
3. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy podejmowanie wszelkich uchwał
nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, a w
szczególności:
a. sporządzania programów rozwoju wrotkarstwa, działalności gospodarczej, społeczno wychowawczej i szkoleniowej,
b. zawierania umów, zaciągania zobowiązań,
c. przyjmowanie i zwalnianie pracowników zgodnie z zatwierdzonym schematem
organizacyjnym,
d. organizowanie systemu szkoleniowego, organizacji zawodów, prowadzenia klasyfikacji i
rejestracji,
e. przyjmowanie i skreślania członków,
f. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków,
g. ustalanie wysokości i terminu opłacenia składki członkowskiej oraz wpisowego,
h. dysponowanie funduszami Stowarzyszenia i odpowiadanie za prawidłowa gospodarkę
finansową Stowarzyszenia.
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§35
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie
Członków Stowarzyszenia,
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę
Przewodniczącego
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Stowarzyszenia,
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu
Stowarzyszenia z głosem doradczym,
5. Komisja Rewizyjna odbywa swoje posiedzenia przynajmniej raz na kwartał,
6. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz na rok kontrolę całokształtu
działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
7. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami
wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości,
8. Komisja Rewizyjna przedkłada swoje sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu i ma
wyłączne prawo składania wniosku udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
Stowarzyszenia.
9. Komisja Rewizyjna ma prawo uzupełniać skład Komisji poprzez osoby będące
członkami zwyczajnymi w tych którzy ustąpili w czasie trwania kadencji. Liczba
dokooptowanych członków nie może przekroczyć połowy członków pochodzących z
wyboru na Walnym Zgromadzeniu.

ROZDZIAŁ V
Nagrody i wyróżnienia
§36
Stowarzyszenie ma prawo nagradzania i wyróżniania zawodników, trenerów i działaczy
Stowarzyszenia.
§37
Dla najbardziej zasłużonych dla sportu zawodników, trenerów i działaczy Zarząd
Stowarzyszenia może wnioskować do władz sportowych o nadanie wyróżnień, odznak
sportowych i odznaczeń państwowych.

ROZDZIAŁ VI
Kary
§38
Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nakładania kar na członków Stowarzyszenia,
zawodników, trenerów i działaczy.
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ROZDZIAŁ VII
Majątek i fundusz Stowarzyszenia
§39
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
a. nieruchomości,
b. ruchomości,
c. fundusze,
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a. składki członkowskie,
b. dotacje,
c. wpływy z zawodów sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. wpływy z własnej działalności gospodarczej,
e. wpływy z wydawnictw,
f. darowizny, spadki i zapisy.
3. Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować
darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
§40
1. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych
Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu spośród niżej
wymienionych: Prezesa Stowarzyszenia, Viceprezesa Stowarzyszenia, Skarbnika
Stowarzyszenia.
2. Zakres i zasady działalności finansowej Stowarzyszenia określają przepisy finansowe i
inne obowiązujące w tym zakresie prawa.

ROZDZIAŁ VIII
Zmiany w statucie, rozwiązanie Stowarzyszenia i postanowienia końcowe
§41
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia większoscią 2/3 głosów przy obecności, co
najmniej połowy członków. W drugim terminie większością 2/3 obecnych członków.
§42
Uchwała o rozwiązanie się Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji i cel, na
jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
§43
Sprawy nie ujęte w statucie rozstrzyga prawo o stowarzyszeniach oraz przepisy
szczegółowe.
Powyższy Statut Stowarzyszenia Sportów Wrotkarskich „MALTA” w Poznaniu został
przyjęty i zatwierdzony przez członków Stowarzyszenia na Walnym Zgromadzeniu
inicjującym założenie Stowarzyszenia w dniu 3 grudnia 1999 w Poznaniu.
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